Úvodník
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do běžných dnů roku 2011. Jak nám
přibývá let, tak nám přijde, že ten čas utíká rychleji.
Je tu rok nový a mnozí z nás se třeba jen krátce vracíme ke zhodnocení roku právě uplynulého. Přál bych i
Vám, abyste si mohli říci, že to byl rok dobrý.

Mnohdy se nám zdá, že vzniklé problémy jsou neřešitelné. Zjistíme ale, že pokud jsme zdraví, zvládneme
vše a dané problémy jsou podřadné.
Rádi bychom navázali na minulá volební období,
během kterého naše obec dostála výrazných změn.
Starosta obce Josef Mudrák

Rozhovor s novým starostou Josefem Mudrákem
Máte za sebou už několik týdnů ve funkci starosty.
Můžete občanům prozradit, jak Vám připadla nová
funkce hlavy obce?
Role starosty není nijak jednoduchá, zvláště pro
mě, který teprve začínám volební období. Spousta
věcí je pro mě nových, hlavně těch administrativních.
Jsem překvapen, hlavně co se týká rozsahu spisové
agendy. Je jí příliš a myslím si, že mnohdy zbytečné.
V jakým zaměstnáních a funkcích jste doposud
působil?
Posledních 32 let jsem pracoval jako THP v Polfin Ploština s.r.o. Loučka. Po skončení pracovního
poměru jsem podnikal 2 roky v autodopravě. Po
zdravotních problémech jsem podnikání ukončil.
Jaké jsou Vaše priority v nové funkci?
Všechen svůj čas chci věnovat rozvoji obce a potřebám občanů.
Jaké vidíte možnosti rozvoje Tichova? Zejména v
jakých oblastech a v jakém rozsahu?
Toto je velmi těžká otázka. Protože nevím, jak bude
pokračovat vývoj ekonomické situace státu vůči obcím.
Finanční situace, která je nastíněná, nám nedává téměř žádné šance na budování nových projektů v obci.
Budete se aktivně snažit získávat pro obec evropské
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dotace? Často se jedná o složitou administrativu. Bez
nich by však dnes už obce při svém rozvoji neobejdou.
Samozřejmě, budeme se snažit získat pro obec co
největší část peněz z evropských dotačních programů
a titulů. Dnes již víme, že spousta programů je již finančně omezena nebo vyčerpána. Přesto se budeme
snažit o získání finanční dotace do projektu „Program
obnovy venkova“ např. oprava
šaten sportovců,
vybudování autobusových zastávek, dětského
hřiště ve středu
obce a pokračování v rekonstrukci kulturního domu.
Přemýšlel jste
nad tím, jak by
se dal obohatit
společensko-kulturní život v
naší obci?
Ano, vidím velké rezervy ve využití sportovního areálu pro mládež.
Mám na mysli pořádání různých sportovních a spole1

čenských akcí. Ať jde o zimní nebo letní sporty, turistické pochody a společenské zábavy. Pro důchodce máme
namyšlené společenské setkání a tematický zájezd.
Chtěl byste něco konkrétního vzkázat občanům?
Myslím si, že jsem komunikativní a nevidím žádný
problém, který by nešel řešit. Nejsem člověk, který si
chce budovat na obecním úřadě kariéru, jak jsem se o
sobě dočetl na intenetu, ale jsem tu pro Vás a chci, aby
se v naší obci děly věci pouze k lepšímu. S čímkoliv se

Co se už podařilo...
• zakoupit čelní radlici na rozhrnování sněhu, čímž
se zkvalitnila a zlevnila údržba místních komunikací;
• vlastními silami si také zajišťujeme posyp místních
komunikací;
• do místního pohostinství byla zakoupena tzv.
„pračka vzduchu,“ čímž se zabánilo značnému úniku
tepla a zlepšila se i úroveň posezení;
• proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí kulturního domu;
• došlo k zabezpečení obecního majetku kamerovým
systémem.

na mě obrátíte a bude to v mých silách, rád poradím
a pomohu.
Závěrem bych chtěl poděkovat bývalému starostovi panu Slovákovi za práci, kterou vykonal pro obec.
Laťku nasadil hodně vysoko. Bude velmi obtížné a
složité, pokračovat v rozvoji obce, neboť ekonomická
situace bude velmi složitá.
Děkujeme za rozhovor
Redakce zpravodaje
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- pořádání mysliveckého plesu;
- zvěřinových hodů;
- pomoc ženám (KVŽ) při zajištění prázdninového
odpoledne;
- brigádnická činnost;
- hon na drobnou;
- štěpánská naháňka;
- zimní přikrmování zvěře;
- opravy krmelců a posedů (popř. budování nových);
- jarní sčítání stavů zvěře;
- celoroční tlumení škodné zvěře.

Na Valašskokloboucku končí analogové vysílání ČT2
Od 31. ledna bude ukončen provoz analogového
vysílače Valašské Klobouky - Ploštiny (42. kanál). Pokrytí digitálním vysíláním je zajištěno vysílači Tlustá
hora a Valašské Klobouky - Ploštiny (33. kanál).
Jeho vysílání je od prvního lednového týdne označené piktogramem (symbol v podobě čtyř čtverečků
v pravém spodním rohu obrazovky), vedle něhož se
průběžně objevuje také textová lišta s bližšími informacemi. Podle těchto grafických prvků velnutých
přímo do obrazu diváci snadno poznají, že přijímají
signál z vysílače, jehož vypnutí se blíží.
Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize – multiplexem veřejné služby se všemi čtyřmi
programy ČT – v územní oblasti Zlín, kam Valašské
Klobouky patří, zajišťují vysílače velkého výkonu Zlín
– Tlustá hora (33. kanál) a Valašské Klobouky – Ploštiny (33. kanál). Příjem programů ČT v lokalitách s
neuspokojivou intenzitou/kvalitou signálu zemského
digitálního vysílání v současnosti zajišťuje také satelitní digitální vysílání – kdekoliv v České republice je
možné bezplatně přijímat vysílání všech čtyř programů České televize z družice Astra 3A a také distribuci
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ČT HD z družice Astra 3B. Na družici Astra 3A jsou
nově k dispozici i regionální mutace zpravodajských
pořadů České televize pro severní a jižní Moravu.
Od 3. ledna 2011 jsou
v řádném
provozu
vysílány ve
v y br aných
časech tři
varianty
programu
ČT24,
na
který se přesunuly prodloužené Události v regionech a přibyly
také nové Události v regionech plus. Další informace o digitalizaci České televize ve zpravodajství ČT,
v teletextu ČT1 od strany 650, na www.digict.cz i v
Diváckém centru ČT – horká linka digitalizace 261 13
74 74 (denně od 7:30 do 20:00 hodin).
Štěpán Janda
ČESKÁ TELEVIZE
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Vesnička má...
I když ještě nepatřím k velkým pamětníkům, přesto
žiji v naší vesnici již půl století. Pro mladé je to mnoho, ale pro ty starší jako by doba před padesáti lety
byla včera.
Nechci se tedy pasovat mezi zasloužilé cichovské
pamětníky, to mi nepřísluší. Tímto bych však rád vyzval občany, a především ty dříve narozené, abychom
se mohli prostřednictívm tohoto zpravodaje podělit
o možná již zapomenuté historky a povídky, které se
udály třeba i v době, kdy naši dedečkové a babičky
byli mladí a uměli se v naší dědině bavit. Bylo by určitě velmi zajímavé společně na stránkách zpravodaje
zavzpomínat na všechny ty zábavy, estrády a divadla,
které se konaly ve Hrábí, tzv. “plevinci.“
Nedílnou součástí života na dědině byly například
dožínky, které znám jen z několika fotek a pár postřehů. To, že se na dědině dělaly všelijaké kúsky, i když
hlavní náplní byla tvrdá dřina na poli a kolem hospodářství, znám z vyprávění mojí babičky. Když jsem se
dříve potkával se strýčkem horním Bělaškovým, vždy
po krátkém rozhovoru přišla nějaká ta historka z jeho
mladých let. To byla vždy příležitost k rozesmání a vytvoření dobré nálady.
Neodmyslitelnou součástí života na dědině bývala i dechová hudba. Tady si určitě všichni pamětníci vzpomenou na slavnou éru našich Kosovců, kteří

tehdy dávali naší dědině slavný věhlas. Jejich hraní na
zábavách, svatbách, ale i natáčení v rozhlase byly vždy
zážitkem.
Krásných okamžiků a vzpomínek bylo jistě mnoho,
zkusme proto společně poskládat mozaiku vyprávění
ze starých cichovských časů. Napiště nějaké vzpomínání na dobu minulou a přineste na obecní úřad, aby-

Cichovská kapela Kosovci byla proslulá široko daleko.

chom mohli příspěvek otisknout v příštím čísle zpravodaje. A pokud vám v šuplíku leží nějaká hezká stará
fotka z Cichova, vemte ji sebou.
Petr Trčka
zastupitel obce

Činnost hasičů v roce 2010
Hlavním úkolem byla rekonstrukce zbrojnice. Byla
rozšířena místnost po bývalé civilní obraně. Oprava
spočívala v tom, že se vybourala jedna příčka a vznikl
tím větší prostor pro jednání a schůze hasičů.
Dále se provedla oprava elektrického rozvodu, snížil a obložil se strop. Opravily se omítky a zaizolovala

se podlaha. Byl na ni položen nový beton a následně
nové linoleum. Zbrojnice byla na závěr nově vymalována.
Starosta hasičů děkuje všem, kteří se této akce zúčastnili.
Josef Kostka, starosta SDH

Soutěž „O CENU STAROST Y“
Tichovská historie sice není nijak bohatá, přesto se
v ní dá nalézt spoustu zajímavých okamžiků. Připravili jsme pro vás proto malý kvíz, ve kterém si můžete ověřit, kolik toho o minulosti naší obce víte.
• Ve které části dědiny stála dřív zvonice (viz

obrázek)?
• Ve kterém roce se přejmenoval Cichov na
Tichov?
• Ve kterém roce byla obec osamostatněna
od Valašských Klobouk?
Tichovský zpravodaj

Správné odpovědi na
otázky přineste na obecní úřad, pošlete emailem
na tichov@volny.cz nebo
zatelefonujte na 577 320
309.
Ze správných odpovědí
bude vylosován 1 výherce,
který získá 300 Kč.
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CO SE DĚLO V OBCI NA FOTOGRAFIÍCH

24. října 2010 se v obci slavily hody a zároveň světila nově opravená Tichovská kaple.

Při této příležitosti navštívil naši obec Mons.Jan
Graubner.

Do Tichova zavítal také Svatý Mikuláš se svou družinou.Nejdříve se objevil na mikulášské besídce...

...a o týden později družina obešla celou dědinu a
obdarovávala naše nejmenší.

Ani v letošním roce nechybělo již tradiční rozsvěcování vánočního stromu.

Bohaté sněhové nadílky využili sportovci, kteří pro
děti uspořádali závody ve sjezdu na čemkoli.

Tichovský zpravodaj
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SPOLEČENSK Á RUBRIK A
V prvním pololetí letošního roku oslavili nebo
oslaví někteří z našich občanů svá životní jubilea.
Všem níže zmiňovaným přejeme především zdraví,
štěstí a mnoho životních sil a energie v každodenním
životě a mnoho radosti.
Šomanová Ludmila
Ruman Josef
Naňáková Františka
Slovák Josef
Dorničáková Františka
Maniš Jan
Kostková Jiřina
Kůdelová Blažena
Maniš Emil
Ruman František

T32
T56
T69
T31
T44
T63
T27
T33
T2
T68

70 let
75 let
65 let
60 let
80 let
85 let
80 let
60 let
60 let
75 let

leden
leden
leden
leden
únor
duben
duben
květen
květen
červen

Myslivecké sdružení Tichov
vás srdečně zve na

MYSLIVESKÝ PLES
12. února 2011
k tanci i poslechu hraje QUATRO

POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI
Zastupitelstvo obce pořádá v sobotu 26.
února 2011 již tradiční posezení s důchodci. Tentokrát však bude pro příjemnější náladu vyhrávat cimbálová muzika
Dúbravanka. Začátek akce je v 16 hodin
odpoledne v kulturním sále v Tichově. Pro všechny
příchozí je připraveno
pohoštění a poté vystoupení valašského sdružení Dúbrava, která svým
programem připomene
tradiční valašský zvyk
- pochovávání basy.
Všechny důchodce, ale
také ostatní obyvatele na tuto akci zve srdečně celé zastupitelstvo obce.
Klub vesnických žen
srdečně zve všechny děti na

DĚTSKÝ KARNEVAL

v sobotu 19.2.2011
v sále kulturního domu
Všichni rodiče s dětmi jsou srdečně zváni.

Tříkrálová sbírka

Lidé na Valašskokloboucku na
Tříkrálovou sbírku věnovali 382 tisíc
Přesně 382 495 korun poputuje na konto celostátní Tříkrálové sbírky z obcí spadajících pod působnost
Charity Valašské Klobouky. Více než polovina z těchto prostředků se pak vrátí na konkrétní projekty, které
budou pomáhat potřebným zde v regionu. Veřejnost
se mohla do sbírky zapojit o předcházejícím víkendu přispěním dobrovolné částky koledujícím tříkrálovým skupinkám, které navštěvovaly jejich domácnosti. I nadále je však možné zaslat dárcovskou SMS
nebo poukázat konkrétní finanční obnos na bankovní
konto.
„Výtěžek letošního tříkrálového koledování je přibližně o 20 tisíc vyšší než v loňském roce, za což patří
Tichovský zpravodaj

všem dárcům upřímné poděkování. Svými štědrými
příspěvky umožní realizaci mnoha dobročinných a
humanitárních projektů. Přibližně šedesát procent
celkové částky bude moci přímo využít naše Charita
k rychlé pomoci sociálně slabým rodinám a ke zlepšení svých služeb klientům, zejména půjde o doplnění
potřebného vybavení a pomůcek,“ poděkoval za zapojení do sbírky ředitel Charity Valašské Klobouky
Tomáš Naňák.
Část peněz bude možná zaslána také na podporu
projektů Arcidiecézní charity Olomouc, například na
pomoc dětským domovům na Ukrajině.
Poděkování za zajištění sbírky patří také všem skupinám Kašparů, Melicharů a Baltazarů. „Děti se nenechaly odradit ani deštivým počasím a ochotně
roznášely přání dobra a pokoje do všech domovů. V
rodinách je přijímali velice vlídně a často je za kole3

dování odměnili sladkostí nebo ovocem,“ prozradil
Tomáš Naňák.
Přehled výsledků koledování v jednotlivých obcích
na území Charity Valašské Klobouky:
Valašské Klobouky
106 454 korun
Lipina
8 274 korun
Smolina
10 640 korun
Tichov
13 943 korun
Poteč
25 857 korun
Študlov
18 319 korun
Lačnov
37 218 korun
Valašské Příkazy
15 225 korun
Mirošov
3 705 korun
Brumov – Bylnice
88 357 korun
Návojná
12 836 korun
Nedašov
23 481 korun
Nedašova Lhota
18 186 korun
CELKEM
382 495 korun

Svoz odpadů v Tichově 2011
Svoz odpadů bude probíhat až na výjimky vždy
ve středu (pouze 7.7. a 29.9. proběhne ve čtvrtek). Od poloviny dubna do poloviny října budou popeláři jezdit pouze každých čtvrnáct dnů.

LEDEN

5.1.
12.1.
19.1.
26.1.
ÚNOR
2.2.
9.2.
16.2.
23.2.
BŘEZEN 2.3.
9.3.
16.3.
23.3.
30.3
DUBEN 6.4.
13.4.
27.4.
KVĚTEN 11.5.
25.5.
ČERVEN 8.6.
22.6.
Tichovský zpravodaj

ČERVENEC 7.7. (čt!)

20.7.
SRPEN
3.8.
17.8.
31.8.
ZÁŘÍ
14.9.
29.9.(čt!)
ŘÍJEN
12.10.
19.10.
26.10.
LISTOPAD 2.11.
9.11.
16.11.
23.11.
30.11
PROSINEC 7.12.
14.12.
21.12.
28.12

Na konto Tříkrálové sbírky je možné přispívat v i
průběhu roku. Stačí poukázat zvolenou částku na účet
číslo 66008822/0800, případně prostřednictvím mobilního telefonu odeslat zprávu ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777. Cena jedné DMS je pro všechny
operátory 30 korun a sbírka z ní obdrží 27 korun.
Lenka Zvonková, MU Valašské Klobouky

S chůze zastupitelst va
USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE TICHOV ZE DNE 17.12.2010
• ZO schválilo zápis z minulého zasedání ze
dne 26.11.2010 a mimořádného zasedání ze dne
4.12.2010;
• ZO schválilo úpravu rozpočtu na rok 2010;
• ZO schválilo Program na obnovu vesnice;
• ZO schválilo úpravu ceníků výrobků a služeb obce;
• ZO schválilo příspěvek pro sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska;
• ZO schválilo úpravu stanov, nákup stanů a lavic a
poplatek pro Mikroregion Ploština;
• ZO schválilo žádost pana Kořenka J. č.p.60 o prodloužení nájemní smlouvy pozemku s výpovědní lhůtou 6 měsíců;
• ZO schválilo záměr prodeje 2 ks Š Felicie dle soudního odhadu;
• ZO schválilo rekonstrukci soc. zařízení v přízemí
kulturního domu z rozpočtu obce;
• ZO schválilo montáž elektronického zabezpečení
pálenice a Kulturního domu.
POZVÁNKA
na pravidelné zasedání Zastupitelstva obce Tichov
Den: 28.1.2011
Začátek zasedání: 16:00
Místo zasedání: Zasedací místnost OU
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